
مجموعةة
مصـــر علمــاء مصـــرعلمــاء

.نحو ريادة مصرية في العلم و الصناعة و ريادة األعمال



قواعد و مبادئ



التخصص؟ تختار كيف تختار التخصص؟كيف

 و لكن... تحد كبير...
ممتع و للمجتمع مفيد هو لما قناعاتك هي ما هي قناعاتك لما هو مفيد للمجتمع و ممتعما

لشخصك؟
في متميزة نبته تكون لكي تعمل و تنتوي يالزم يز  ب  ون  ي  ل  وي و  الزم 

.  أمر ليس باليسير و لكنه ليس مستحيل... المجتمع 
 والبد من دراسة متأنية و استشارة أهل التخصصات و ل ر و ي ر ن ب

سؤالهم عن مستقبل التخصص على الصعيدين 
)أو الصناعي(األكاديمى و العملي 



األسئلة؟ هذه عن أجب عن هذه األسئلة؟أجب

ما هي أولوياتك و قيمك الشخصية؟
؟ العك لها؟ ع تع ت ت تهت الت اء األش ه ا ما هي األشياء التي تهتم و تستمتع بعملها؟ و العكس؟
 ما هي ملكاتك و قدراتك و طباعك؟)MBTI(
تكونه بعد التخرج بخمس سنوات؟/ما الذي تريد أن عمله 

فكرت في خطوات تحقيقه؟
 شخصية –ما هي الفرص و العوائق بشكل عام؟ مادية

...



حياتك ف تتخذها عامة قاعدة عامة تتخذها في حياتكقاعدة

ال يوجد وقت متأخر الختيار أو تغيير  
.التخصص طالما ذلك يسعدك

وتذكر أن تضع دائما أهداف محددة و  ع ن ر
طموحات عالية و أن تبحث دائما عن 
يشبع و سعادتك يحقق الذي المسار الذي يحقق سعادتك و يشبع المسار
.رغباتك في اإلبداع و االبتكار



جدا مهمة )1(قاعدة )1(قاعدة مهمة جدا 

ك ك ل أفضل من يعلمك و يوجهك أفضل
أنت !هو أنت!هو

وسائل التواصل و البحث متوفرة لديك أكثر بكثير ممن سبقوك



جدا مهمة )2(قاعدة )2(قاعدة مهمة جدا 

دائما اسئل
خصوصا دكاترة الجامعة و من يعمل في مجالك



جدا مهمة )3(قاعدة )3(قاعدة مهمة جدا 

ماهتم بفهم النظريات م
من أين أتت؟



جدا مهمة )4(قاعدة )4(قاعدة مهمة جدا 

ياهتم بالتطبيق العملي م
العمل الجماعي–أكثر شئ سيميزك 



جدا مهمة )5(قاعدة )5(قاعدة مهمة جدا 

عتطوع
مؤسسات تنموية–أنشطة طالبية 



جدا مهمة )6(قاعدة )6(قاعدة مهمة جدا 

عاصنع عالقات متينة
خصوصا مع أساتذتك



جدا مهمة )7(قاعدة )7(قاعدة مهمة جدا 

يتكامل في شخصيتك
كن أنت في كل المواقف



جدا مهمة )8(قاعدة )8(قاعدة مهمة جدا 

مالتفوق ال يعني الصم ي
!التفوق يدفعك لألمام لكن احذر



جدا مهمة )9(قاعدة )9(قاعدة مهمة جدا 

ل ال ان ال ك ا ت اهتمامك بالجانب العملي و ا
بحساب األنشطة بحساباألنشطة
في كل األحوال هدفك أن تتميز و تتفوق



األساسية )10(القاعدة )10(القاعدة األساسية

العزيمة و التوكل و العزيمةالتوكل
!افهم دافعك الرئيسي و ضعه أمامك

!بر والديك
مجتمعك !غير مجتمعك!غير

!انظر للصورة الكبرى لألشياء


